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NIEUWSBRIEF 
3 OKTOBER 2022 
 

Basisschool Octa 
 

www.octa.nu 

  

DE HERFST IS BEGONNEN. 

De blaadjes aan de bomen beginnen weer te verkleuren, het wordt ’s avonds 
weer eerder donker en ’s ochtends weer later licht. Kortom, de herfst is 
begonnen! 

De herfstvakantie staat dan ook alweer voor de deur. De kinderen zijn vrij van 
maandag 24 oktober t/m zondag 30 oktober.  

Voor die tijd gaan we op school flink aan het werk met het thema Gi-ga-groen 
van de Kinderboekenweek. In deze nieuwsbrief leest u meer over de 
activiteiten die we aanbieden aan de kinderen.  

Aanstaande dinsdag 4 oktober zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Op 
de ochtend krijgen we een herhalingstraining van Kanjertraining. We worden 
op de hoogte gebracht van de nieuwste inzichten en bespreken met elkaar de 
belangrijkste waarden vanuit de Kanjertraining. Ook oefenen we weer met 
allerlei ‘Kanjeroefeningen’ die de collega’s direct de volgende dag in de groep 
weer kunnen toepassen. 
Op de middag gaan alle collega’s aan de slag met hun eigen leerteam. We 
werken op Octa met leerteams voor spelling, begrijpend lezen, rekenen, 
wereld oriëntatie, zelfstandig werken en bewegend leren. In die leerteams 
worden doelen gesteld voor het komende schooljaar en wordt een plan 
gemaakt hoe we die doelen gaan behalen. 

Verder staat er in deze nieuwsbrief 
informatie over Bag2school, het 
sectorplan Covid dat we op hebben 
moeten stellen en stelt onze jeugd- en 
gezinswerker zich nog weer even aan u 
voor.     
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

 

 

 

Activiteiten 

 

04-10-2022 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

05-10-2022 

Dag van de leraar 

Start van de Kinderboekenweek 

12-10-2022 

17.00 uur inloopavond 

Kinderboekenweek 

 

21-10-2022 

Bag2School inleveractie 

24-10-22 tot 30 -10-22 

Herfstvakantie 

 

14-11-2022 

Werkavond Sinterklaas 

 

17-11-2022 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

21-11-22 t/m 25-11-22 

Deze week facultatieve 

oudergesprekken  

 

05-12-2022 

Sinterklaas op school 

 

06-12-2022 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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KINDERBOEKENWEEK 

  
Op woensdag 5 oktober starten we op Octa met de Kinderboekenweek.   
 

  
  
ALGEMENE INFORMATIE  
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen!   
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen 
of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons 
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.   
Er zijn heel veel boeken die helpen om al het moois van de natuur te zien en te ontdekken wat je kunt om haar te 
helpen. Leer bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste 
buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken.   
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel 
mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan 
door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het 
prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor een aantrekkelijke prijs.   
Andy Griffiths en Terry Denton, auteur en illustrator van de populaire reeks 'De waanzinnige boomhut', maken het 
Kinderboekenweekgeschenk. Illustrator Marije Tolman maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek.  
  
ACTIVITEITEN OP OCTA  
Op Octa lezen we tijdens de Kinderboekenweek voor uit het prentenboek van de Kinderboekenweek, gaan we de 
natuur een handje helpen door op te ruimen in de wijk, gaan we naar buiten voor lessen en vooral genieten we ook 
van lezen. Lezen jullie thuis ook met ons mee?  
  
BOEK MEENEMEN  
Op de eerste dag van de Kinderboekenweek, woensdag 5 oktober, neemt ieder kind vanaf groep 4 zijn lievelingsboek 
mee voor een boekendate. Iedere leerling vertelt dan kort aan een ander over zijn boek en leest er een stukje uit 
voor. Lijkt dat boek wel heel mooi, dan kunnen de kinderen de titel van het boek opschrijven om te onthouden voor 
het eerstvolgende bibliotheekbezoek of bezoek aan de winkel.  
  
UITNODIGING  
Op woensdag 12 oktober van 17.00 tot 18.00 kunnen de kinderen op school laten zien wat ze gemaakt en gedaan 
hebben. Ook in de unit op het schoolplein (groep 5) wordt hard gewerkt, dus vergeet niet om ook daar een kijkje te 
nemen.   
U bent van harte welkom!   
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BAG2SCHOOL 

Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om kleding in te leveren voor Bag2School.  

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag uit. 
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is 
een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast 
helpt het ons te sparen voor nieuwe materialen of activiteiten voor de 
kinderen. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 
miljoen euro uitgekeerd! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie 
door zakken te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw 
kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook 
lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst 
met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . 
Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk 
gaat en waar de kleding heen gaat. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op vrijdag 21 oktober in de ochtend. U kunt uw zakken kleding en textiel ’s 
ochtends op het plein zetten en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 

SECTORPLAN COVID 

Vanuit de overheid is verschillende sectoren gevraagd een plan op te stellen waarin beschreven staat welke 
maatregelen van kracht zullen gaan op het moment dat de Coronabesmettingen weer oplopen. Zo ook het 
onderwijs. Vanuit de PO-Raad is er een sectorplan opgesteld waar alle basisscholen zich aan dienen te houden. 
Iedere basisschool moet dit plan vertalen naar hun eigen school en bespreken met de MR. 

In dat plan zijn vier scenario’s opgenomen, zoals deze zijn omschreven vanuit de overheid. Scenario 1 staat voor 
‘donkergroen’. Het scenario waar we nu inzitten. De scholen zijn volledig open, zonder beperkende maatregelen en 
alleen de basismaatregelen worden geadviseerd.  
Scenario 2 staat voor ‘lichtgroen’, ook dan zijn de scholen volledig open met inachtneming van de basismaatregelen 
én hebben we meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid.  
Scenario 3 staat voor ‘oranje’, dit is een scenario waarin we weer te maken krijgen met maatregelen zoals het 
werken in de bubbels, het houden van anderhalve meter afstand tussen volwassenen, het preventief testen en het 
dragen van een mondkapje. Ook dan zijn de scholen volledig open. 
Tot slot is er nog scenario 4. Dit scenario staat voor ‘rood’. In dat geval zijn de scholen niet meer volledig open maar 
mogen we maar de helft van de kinderen op school toelaten. Kinderen zullen dan de helft van de tijd op school 
onderwijs krijgen en de andere helft van de tijd thuis opdrachten maken. We hopen niet meer met dit scenario te 
maken te krijgen, maar het is wel goed dat de protocollen al klaarliggen.  

Het kabinet besluit op basis van informatie van het RIVM wekelijks wanneer wordt opgeschaald of afgeschaald naar 
een ander scenario. Zodra er overgegaan wordt naar een ander scenario, hebben scholen één werkweek de tijd om 
de nieuwe maatregelen van kracht te laten gaan. Indien er sprake is van scenario 1 en 2 dan vraagt dit verder geen 
grote aanpassingen van ons, dit zullen we dan via een reguliere nieuwsbrief met u communiceren. In het geval er 
opgeschaald gaat worden naar scenario 3 of 4 dan brengen we u daarvan op de hoogte middels een speciale 
nieuwsbrief waarin we alle maatregelen stap voor stap uitleggen.  

  
 

  

  

http://www.bag2school.nl/
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BERICHT VANUIT DE OR 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De ouderraad organiseert leuke activiteiten voor de leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan sinterklaas, kerst of 
schoolreisje.  
Hierbij het financiële overzicht van afgelopen schooljaar 2021/2022:  
 
 
Ontvangsten:  

 
 

Uitgaven:  
Omschrijving Bedrag 
Diverse uitgaven €324,85 
Sinterklaas € 1.882,77 
Kerst € 217,39 
Carnaval € 96,91 
Pasen € 93,77 
Schoolreisje € 5.627,09 
Sportdag € 16,00 
Kamp Groep 8 € 500,00 
Bijdrage schoolshirts € 925,00 
Veiligheidshesjes € 378,25 
Avond4daagse € 965,95 
Kosten Bank € 211,82 
Overboeking naar spaarrekening € 201,00 

Totale uitgaven € 11.440,80 
  

Beginsaldo Bank: € 248,91  
Eindsaldo Bank: € 175,94  verschil hiertussen is € 72,97 Dit is het verschil tussen ontvangsten en uitgaven.  
Het bedrag op de spaarrekening bedraagt: € 3.442,27  
Wij vinden het belangrijk dat deze buffer er is, zodat er bij onvoorziene activiteiten/kosten dit opgevangen kan 
worden. Dit jaar hebben we een gedeelte van ons spaarsaldo ingezet voor een bijdrage in de nieuwe schoolshirts, 
hiervoor is ook een gedeelte van de Bag2school-actie voor ingezet. Daarnaast hebben we veiligheidshesjes 
aangeschaft en deze zijn helemaal door de Ouderraad betaald. Ook viel Sinterklaas dit jaar duurder uit.  
       
Begroting schooljaar 2022/2023 per leerling 
 
We hebben een verhoging van € 1,- voorgelegd aan de MR en dit is goedgekeurd.  Dit vanwege de prijsinflatie en 
omdat sinterklaas duurder uitvalt, we komen daarmee op € 40,-  per leerling.  
Dit bedrag is verdeeld over de volgende  activiteiten:  
 

Omschrijving Bedrag 
Schoolreisje/ kamp € 25,00 

Omschrijving Bedrag 
Ouderbijdrage € 8.843,00 
Bag2School 
Bijdrage avond4 daagse 
Overboeking van spaarrekening voor Sinterklaas 
Overboeking van spaarrekening bijdrage Shirts 

€ 426,60 
€ 965,06  
€ 579,25 
€ 553,92    

Totale ontvangsten € 11.367,83 
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Sinterklaas  € 6,65 
Kerst € 2,00 
Carnaval € 1,75 
Pasen € 1,60 
Overige kosten € 3,00 

Totaal € 40,00 
 
Uit de overige kosten betalen we bijvoorbeeld ijsjes en we doen een bijdrage voor de uitjes door school 
georganiseerd bijvoorbeeld schaatsen/zwemmen/ kasteelbezoek en de sportdag. 
Dankzij sponsoring van onder andere de Coop kunnen we vaak net even iets extra’s doen, maar dit weten we niet 
van te voren.      
Dit jaar is het nodig om weer een aantal paasversieringen te vervangen voor de klassen. 
  
Half oktober zullen we de ouderbijdrage van dit schooljaar gaan incasseren.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar:  
or.octa@pro8.nu 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad 
 

JEUGD EN GEZINSWERKER OCTA 

 

Even voorstellen  
Ik ben Evelien van den Breemen, werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij Buurtplein in Doetinchem. Als jeugd- 
en gezinswerker ben ik contactpersoon voor basisschool Octa.  
 

 

De jeugd- en gezinswerker:  
- Is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien  

- Ondersteunt kinderen en ouders op alle levensgebieden 
zoals opvoeden, financiën, maar ook  huisvesting 
- Kijkt samen met ouders naar een veilige opvoedsituatie  
- Kan zelf specialistische hulp inzetten indien nodig  
- Is aanspreekpunt voor ouders en betrokken 
hulpverleners  

 
Voor wie:  
- Ouders, kinderen en jongeren  
- De jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt, 
zorgaanbieders en de huisarts  
- Het contact verloopt altijd met toestemming van u als ouders  

 
  

mailto:or.octa@pro8.nu
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Wanneer:  
Dit schooljaar ben ik tijdens de inloop op dinsdagochtend aanwezig op school. 
U kunt mij ook telefonisch of via e-mail bereiken.  
 

Kosten/ verwijzing:        
Zonder verwijzing en kosteloos. 

 

Evelien van den Breemen  
@: e.vandenbreemen@buurtplein.nl  

☏: 06 – 135 366 01 

 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 7 NOVEMBER 

mailto:e.vandenbreemen@buurtplein.nl

